
 

 
 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 7867 din 27.11.2018 

 
Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 

„Regele Mihai I al României” din Timişoara, reunit în şedinţa extraordinară din data de 27.11.2018, în 
conformitate cu prevederile art. 11 şi ale art. 76 din Carta Universitară, prevederile art.123 şi ale art. 213 
alin. 13 din L.E.N. nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere propunerile facultăţilor, rectorului, prorectorilor, cererilor cadrelor didactice, 
angajaţilor, studenţilor şi ale terţelor persoane fizice şi juridice şi Hotărârea de Guvern nr. 
902/09.11.2018 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului 
de promovare în cariera didactică, pentru învăţământul superior, Legea-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, emite prezenta       

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1.  Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar Instrucţiunile privind 

desfăşurarea procesului de evaluare a cadrelor didactice. 
Art.2. Se aprobă adresa dnei prof.univ.dr. Radulov Isidora nr. 7819/26.11.2018 referitor la 

componenţa comisiei de avizare a rezultatelor cercetării pentru proiectul cu tema “Asigurarea excelenţei 
în activitatea de CDI din cadrul USAMVBT”, astfel: 

1. Prof.univ.dr. Tiberiu Iancu – preşedinte 
2. Prof.univ.dr. Ileana Nichita – membru 
3. Prof.univ.dr. Lavinia Ştef – membru 
4. Conf.univ.dr. Florin Crista – membru 
5. Dr.ing. Popa Carolina - secretar 
Art.3. Se aprobă demararea procesului de elaborare a Metodologiei privind organizarea şi 

desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică în USAMVBT. 
Art.4. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.5. Se aprobă cererea nr. 7818/26.11.2018 de multiplicare la Litografia universităţii în 25 de 

exemplare a cursului Infectious diseases courses for 4th year of study semester Ist, redactat de către Iancu 
Ionica, Degi Janos, Herman Viorel. 

Art.6. Se aprobă cererea nr. 7782/23.11.2018 de multiplicare la Litografia universităţii în 50 de 
exemplare a cărţii Lucrările de îmbunătăţiri funciare şi schimbările climatice din Câmpia Banatului, 
redactat de către Şmuleac Iosefina Laura, Ienciu Anişoara. 

Art.7. Se hotărăşte ca persoana de contact şi discuţii cu privire la modificarea Planului Urbanistic 
Zonal actual „PUZ – Zonă mixtă”, str. Calea Torontalului, din partea Universitatea de Ştiinţe Agricole 
şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara, să fie dna cons.jr. Bacău 
Cristina. 

Art.8. Se aprobă observaţiile făcute de dl Rector, prof.univ.dr. Popescu Cosmin Alin, cu privire 
la acordul de colaborare privind modificarea Planului Urbanistic Zonal actual „PUZ – Zonă mixtă”, str. 
Calea Torontalului. 

Art.9. Se hotărăşte solicitarea comunicării universităţii numelui persoanei/persoanelor fizice sau 
juridice beneficiare ale „PUZ-ului - Zonă mixtă”, str. Calea Torontalului şi numele persoanei 
împuternicite de beneficiarul PUZ-ului cu care se va discuta modificarea Planului Urbanistic Zonal. 

Art.10. Se hotărăşte şi se transmite spre aprobare Senatului universitar ca taxa de închiriere a 
Cantinei universităţii (sala) pentru organizare de evenimente să fie de 300 lei/oră. 

 
 



 
Art.11. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea ca şefii de 

palier din căminele studenţeşti ale USAMVBT să fie scutiţi de la plata taxei de cazare pentru anul 
universitar 2018-2019. 

Art.12. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea de acordare a 
sporurilor pentru condiţii deosebite de muncă, pentru timpul efectiv lucrat în condiţii deosebite, începând 
cu 01.12.2018, conform legii. 

Art.13. Se aprobă demararea procesului de revizie a Regulamentului de organizare și funcționare 
a Consiliului științific din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului 
,,Regele Mihai I al României” din Timișoara – R065. 

Art.14. Se aprobă propunerea dnei prorector, prof.univ.dr. Radulov Isidora pentru aderarea 
universităţii la polul de competitivitate IND AGRO-POL. 

Art.15. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința tuturor celor interesați și se afișează pe pagina 
de internet a universității.                                     
 
 
 
                                     Rector,                                             Secretar șef interimar, 
                   Prof.univ.dr. Popescu Cosmin Alin                     Dr.ing. Popa Carolina 
       

     Cancelar general, 
      Prof.univ.dr. Sorin Stanciu 
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